
الـلم والنـاة
 

:الطبة الول

المدل رب العلمي والصلةوالسلم علي من بعث رحةللعلمي وعلي اله وصحبه اجعي 
: عباد ال

 خلق< طالا افتقدناه ف, خلق< اتصف به النبياء والرسلون,  مع خلق كري من الخلق السلمية نقف ف هذااليوم
 ذلكم اللق الذي أثن به النب –صلى ال, عصرنا الاضر بي السلمي ول يتصف به إل من رحم ال من الؤمني

 ,أخلق الدين النيف- على أحد أصحابه أمام إخوانه من الصحابة؛ ليعلUمهم –عليه الصلة والسلم- عليه وسلم

 فما ذلكم اللق أيها الســلمون؟ إنــه اللــم, وليبي أن السلم باجة إل هذه الخلق الميدة, ليتمسكوا با
!فما معن اللم والناة، وكيف يتصف السلم بذه الصفة الرفيعة؟, والناة

 واللم حالة متوسط بي رذيلتي ها الغضــب, ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب: "هو- أيها الناس-اللم 
ــمk: وند من اليات الت وصفت ال باللم قد قرن فيها ذكر اللم بالعلم كقوله تعال, والبلدة ــهm لnعmلlي oالل oنpإmو 

kيمlلmوهذا يفيد أن كمال اللم يكون مع كمال العلم. سورة الـج) 59( ح"

 هي الروية والتفكي قبــل الكــم،: واصطلحاw, لا عدد من العان منها اللم والعقل والرزانة والوقار"  والناة
ــاس ف, لتضاد بذلك معن العجلة ف القدام على قرار أو حكم قبل التبصر والتثبت ــات الن ــاوت درج  وتتف

 استجابتهم للمثيات حولم، فمنهم من يستثار لتفه السباب فيطيش ويطئ على عجل، ومنهم مــن تســتثيه
wمشكورا wــة. الشدائد فيتعامل معها بعقل وحكمة وأناة، فيخرج من شدتا مأجورا  ومع هذا التفاوت فهناك علق

ــدره،  وثيقة بي ثقة الفرد ف نفسه وبي أناته مع الخرين، وتاوزه عن خطئهم، فكلما سا دينه وخلقه اتسع ص
.ووسع غيه بعلمه، وعذر من أخطأ، وتسامح مع من سفه عليه

 صفة لزمة للنبياء، مارسوها مع الناس، ونبهوا على أهيتها ف حياة النسان، لذا كان- وقد كانت الناة واللم
ــا: يقول لن قالوا- عليه السلم-رد النبياء على أقوامهم الكذبي والتهمي لم معلماw للبشرية، فنب ال هود   إpن�

mيpبlاذnال�ك mنlم mظ�ن�كmنnن�ا لpإpة� وmاهnفmي سlف mاكmرmنnل* mيlمnالmس�ول� م�ن ر�ب� ال�عmن�ي رlكnلmة� وmاهnفmي سpب mي�سnل pو�مnا قmي nالnــم�* ق  أ�بmلUغ�ك�
kيlمnأ kحlاصmك�م� نnا� لmنnأmب�ي وmر lالتmسpمــع- صلى ال عليه وسلم-وما موقف الرسول  .سورة العراف) 68-66( ر 

¨-؟وmمmن� يmع�دlل� إpذnا لnم� أnع�دlل�, وmي�لnكm: (فnقnالn: فرد الرسول الكري عليه, يmا رmس�ولn اللoهl اع�دlل�: العراب الذي قال له

"ما هذا الرد الادئ إل شاهد على أناته عليه الصلة والسلم. متفق عليه

 وكما أن للنب أمثلة, أو وقوعاw ف مظور شرعي, وصفة الناة صفة مدوحة إل أن تكون تأخراw عن واجب شرعي
 فقد ثبت ما يدل على أن هناك مواطن ل ينبغي اللم فيها؛ وذلك عندما تنتهك حرمات, تدل على أناته وحلمه



ــت ســرقت- فقد غضب رسول ال –صلى ال عليه وسلم, ال  ,ل لا أتاه أسامة يستشفعه ف شأن الخزومية ال

nالnفق) :lهoالل lن� ح�د�ودlد� مmي حlع� فnش�فmتnأ (!mبnطmخnف mامnث�م� ق ,nالnق) :اnذpــان�وا إ nن�ه�م� كnك�م� أnب�لnن� قmم oلmا ضmن�مpا الن�اس� إmي�هnا أmي 
ــلoى-لnو� أnنo فnاطlمmةn بpن�تm م�حmم�د� , وmاي�م� اللoهl, وmإpذnا سmرmقm الض�عlيف� فlيهpم� أnقnام�وا عmلnي�هl ال�حmد�, سmرmقm الش�رpيف� تmرmك�وه� mص 

mمoلmسmو lي�هnلmه� عoا- اللmهmدmي kم�دmم�ح mعnطnقnت� لnقmرmوقال للذي تأخر عن الصلة يوم المعة وجاء يتخطــى. متفق عليه)س 
ابوداوود)اج�لlس� فnقnد� آذnي�تm وmآنmي�تm: (يطب- صلى ال عليه وسلم-رقاب الناس والنب 

 لكن ل يكون ذلك على حساب الحكام, فاللم والناة صفتان ممودتان عند ال تعال وها الصل ف التعامل
.أو رسوله عليه الصلة والسلم- سبحانه وتعال-والدود الشرعية الت أمر با ال 

ــم- أن النب –صلى ال عليه وسلم: وما يدل على امتداح الشريعة السلمية لذا اللق النبيل  مدح اللم وعظ 
مسلم)ال�حlل�م� وmال�أnنmاة�: إpنo فlيكm خmص�لnتmي�نp ي�حlب�ه�مmا اللoه�: (لشج� عبد القيس-صلى ال عليه وسلم-أمره فقال النب 

:عباد ال

ــل" ــا؟ ه ــب علين  إذا كان اللم من الصال الت يبها ال فهل استشعرنا هذا العن حال هجوم سmورة الغض
 فيحملنا ذلك الشعور على الصب الميل واللم العظيم ونن- نستشعر أن هذه اللة من مبوبات ال –عز وجل

 وصف شريف ورداء. سورة البقرة) 285( سmمlع�نmا وmأnطnع�نmا غ�ف�رmانmكm رmب�نmا وmإpلnي�كm ال�مmصlي�: نقول بلسان الال والقال
wول يرتدونه رياء وسعة وخيلء، فهذا نب ال, نظيف يلبسه ال لن يشاء من أوليائه الذين ل يرتدونه إل احتسابا 

.سورة هود) 75( إpنo إpب�رmاهlيمm لnحmلlيمk أnو�اهk م�نpيبk: استحق وصف الليم- عليه السلم-وخليله إبراهيم 

 سورة) 101( فnبmش�ر�نmاه� بpغ�لnام< حmلlيم<-: عليه السلم-ولقد بعث ال له من ذريته غلماw حليماw ونبياw كرياw هو إساعيل 
ــم<: سيد النفاء واللماء؛ قال عنه ربه- صلى ال عليه وسلم-ونبينا ممد . الصافات  )4( وmإpن�كm لnعmلى خ�ل�ق< عmظlي

 خ�ذl ال�عmف�وm: ومربياw المة على هذا اللق- عليه الصلة والسلم-موصياw نبيه - عز وجل-وقد قال ال . سورة القلم
mيlلlاهmال�ج pنmض� عpع�رnأmو lال�ع�ر�فpأ�م�ر� بmعلى أصحاب هذا اللق النبيل. سورة العراف) 199( و wويقول سبحانه مثنيا: 

mيlل�م�ت�قlد�ت� لlال¦ر�ض� أ�عmات� وmاوmا الس�مmر�ض�هmن�ة� عmجmة� م�ن ر�ب�ك�م� وmرlغ�فmى مnلpع�وا� إpارmسmـي الس�ــر�اء* وlف nق�ــونlي�نف mينlذoال 
mيpب� ال�م�ح�س§نlالل ه� ي�حmو pالن�اس pنmع mيlافmال�عmو nي�ظmال�غ mيlمlاظnال�كmالض�ر�اء وmسورة آل عمران) 134-133( و.

ــاس؛  إنا معال نورانية للسالكي، وبراهي ربانية لشحذ هم السائرين، ترشدهم إل اللق الذي يستوعبون به الن
 وإن من أحوج الناس لتلمس تلك الدللت والعان الذين, لينقلوهم من ضيق النفوس إل سعة القلوب والصدور

ــى, يتصدرون لدعوة الناس ــب عل  فالذي يالط الناس ويصب على أذاهم خي من الذي ل يالط الناس ول يص
 خالط الناس ف دعوته بالحتساب والصب واللـم والنـاة ول يـالطهم- صلى ال عليه وسلم-والنب . أذاهم

 سورة) 159( وmلnو� ك�نتm فnظ»ا غnلlيظn ال�قnل�بp لnنفnض�وا� مlن� حmو�لlكm: وصدق ال, بالفظاظة والغلظة والقسوة والغضب
ــلم-وسيته العطرة دليل الصدق على سو نفسه - صلى ال عليه وسلم-وحياته . آل عمران  -عليه الصلة والس

 وmعmلnي�هl ب�ر�دk نmج�رmانpي¬- صmلoى اللoه� عmلnي�هl وmسmلoمm-ك�ن�ت� أnم�شlي مmعm رmس�ولp اللoهl : "قال- رضي ال عنه-فعن أنس بن مالك 



lةmيlاشmيظ� ال�حlلnي¬, غpابmع�رnه� أnكmد�رnأnف , lهoالل pس�ولmر pقlاتmع lةmف�حmى صnلpر�ت� إnظmت�ى نmح wةmيدlدmش wةnب�ذmج lهlائmدpرpه� بnذmبmجnه�-فoى اللoلmص 
mمoلmسmو lي�هnلmع -lهlتnب�ذmج lد�ةlن� شlم lة� ال�ب�ر�دmيlاشmا حmهpت� بmرoثnد� أnق ,nالnم�د�: ث�م� قmا م�حmي ,mكmــد ــذlي عlن� oال lهoالل pالmن� مlي مlم�ر� ل, 

 lهoس�ول� اللmر lي�هnلpإ mتnفmال�تnف-mمoلmسmو lي�هnلmه� عoى اللoلmص -mكlحmاء, ث�م� ضnطmعpه� بnل mرmمnإنه موقف رهيب، وحلم. متفق عليه"ث�م� أ 
ــرية, عجيب، وباء وروعة، وسو وتواضع  مصدره إيان وحلم يزين جبي الرحة الهداة والنة السداة لذه البش

.ل تعرف ما معن الرحة ول ما معن اللق- صلى ال عليه وسلم-الائرة الت كانت قبل ممد 

 -عـز وجـل-لو كانت هذه العان مستحضرة ف واقعنا وواقع تعاملنا مع عباد ال - أيها السلمون-فبال عليكم 

 وتثلــه أصــحاب- يتعــرض لــه  ف اي موقف كيف سيكون حال دعوتنا؟ كيف لو استحضره كل واحدمنا
الرسالت والدعوات ف حياتم، كيف سيكون حال الناس؟

ــحية  إن الشعور النبوي الكري والشفقة على اللق قد فاضت حت انطبعت ف قلوب أتباعه وأصحابه حباw وتض
 يفوق وصف الواصفي، وقبولw ماله نظي، وكيف ل يكون المر كذلك وهو الرحة الت أنقذ ال با البشرية من

ــعوهم يا معشر, فيا معشر الدعاة, غول التيه والية  السلمي اللم اللم فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتس
"بأخلقكم

 

:الطبة الثانية

  

 ايهاالسلمون اللم أفضل من كظم الغيظ؛ لن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف اللـم، ول يتـاج إل
 كظم الغيظ إل من هاج غيظه ويتاج فيه إل ماهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلــك اعتيــاداw فل
 يهيج الغيظ، وإن هاج فل يكون ف كظمه تعب، وهو اللم الطبيعي، وهو دللة كمال العقل واستيلئه وانكسار

wقوة الغضب وخضوعها للعقل، ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا.

 وقال". ليس الي أن يكثر مالك وولدك، ولكن الي أن يكثر علمك ويعظم حلمك-: رضي ال عنه-قال علي 
.دعامة العقل اللم وجاع المر الصب: أكثم بن صيفي

 سورة) 34( فnإpذnا الoذlي بmي�نmكm وmبmي�نmه� عmدmاوmة� كnأnن�ه� وmلlي¬ حmمlيمk: ف قوله تعال- وقال أنس بن مالك –رضي ال عنه
ــر: هو الرجل يشتمه أخوه فيقول" عmظlيم<: إل قوله" فصلت   إن كنت كاذباw فغفر ال لك، وإن كنت صادقاw فغف

 الكرم والســخاء واللــم: جلساء الرحن يوم القيامة من جعل فيه خصالw: "ويقول أبو سليمان الداران "ال ل
"والرأفة

ــعى ف: ب سدت قومك يا عرابة؟ قال: وقيل لعرابة بن أوس ــائلهم وأس ــي س  كنت أحلم عن جاهلهم وأعط
.ومن قصر عن فأنا خي منه, ومن جاوزن فهو أفضل من, فمن فعل فعلي فهو مثلي, حوائجهم

:وقال ممود الوراق



ــذنب ــل م سألزم نفسي الصفح عن ك
ــة ــن ثلثـ وما الناس إل واحـد مـ
ــدره ــرف قـ ــوقي فأعـ فأما الذي ف

 

وإن كثرت منـــه علـــي� الــرائم 
شريف ومشــروف ومثلــي مقـــاوم
وأتبع فيـــه الـــق والـــق لزم

 

 

 

ــم ل, وإل رعاية فائقة وإل بشاشة سحة, وهكذا فالناس دائماw ف حاجة إل كنف رحيم  وإل ود يســعهم وحل
 إنم ف حاجة إل قلب كبي يعطيهم ول يتاج منهم إل عطاء، ويمل هومهم, يضيق بهلهم وضعفهم ونقصهم

 وهكذا كــان قلــب, ول يعنيهم بمه ويدون عنده دائماw الهتمام والرعاية، والعطف والسماحة والود والرضا
ــاق, وهو القدوة، وهكذا كانت حياته مع الناس- صلى ال عليه وسلم-رسول ال   ما غضب لنفسه قط ول ض

, صدره بضعفهم البشري

 

 وصلU اللهــم,  وردنااليك ردا جيل يارب العلمي,وانصر اولياءك ياارحم الراحي, اللهم أعز السلم والسلمي
.والمد ل رب العالي, وعلى آله وصحبه أجعي, وسلم على عبدك ورسولك ممد


